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Referat fra skolebestyrelsesmødet 
 

Mandag den 23. maj. 2016 
 

Kl. 19.00-21.00 
 

270401 
19.00-19.05 
 

Godkendelse af dagsorden  
Godkendt hvis ikke Kirsten eller Kristian på forhånd har fået 
indsigelser. 
 

270402 
19.05-19.10 
 

Nyt fra husrådet  
12 pausen – multibanen er fælles, undtagen tirsdag hvor 0. har den. 
Husrådet har snakket om at de voksne, der har frikvarteret, kan bære gule veste. 
Man må ikke gå i børnehaven uden en voksen. 
Der er kommet et forslag om en opslagstavle i VIFA – hvor børnene kan hænge forslag 
til ny legeplads op. 

 

270403 
19.10-19.30 
 

Korte meddelelser  

 Formanden:  
Kristian forsøger at følge lidt med i debatten omkring besparelser på B&U 
området – skoleområdet. 
Der har været en henvendelse fra en gruppe forældre på 1. årgang vedr. låste 
døre om morgen i den lille skolegård. 
Ledelsen sender et skriv ud vedrørende morgen procedure. 

 Skoleleder:  
Der er ansat en ny lære i en fast stilling fra 1. august.  

Line afslutter sit års vikariat den 31. juli. 

 Undervisningen: 
Både lære og pædagoger er optaget af skolehjem samtaler på de fleste 
årgange i øjeblikket.  
Byggeri opstarts perioden er gået forholdsvis smertefrit. 
2. årgang er kommet godt på plads i Valsen, og ligeledes er 1. årgang kommet 
godt i gang i kælderen. 

 Fritidsordningen:  
Vores studerende Mathias holder tirsdag den 31. maj, og ham kommer vi til at 
mangle både i undervisningen og sfo’en. 
Lejr for 1+2 årgang i sfo’en – mandag og tirsdag i uge 26. 

 

 Klubben:  
klubben holdt fest i fredags, som var en stor succes 
Der har også været afholdt stor grill fest for nuværende og kommende 
klubbørn med deres forældre. 
Lejr i uge 26 til livø. 

VIBORG KOMMUNE 

Møllehøjskolen 
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 Andre/Evt.: 
Charlotte oplyser at der muligvis er fejl på hjemmesiden, bla. omkring 
skolebestyrelsen. 
Ønske om, at datoer for arrangementer, er synlige på hjemmesiden.  

 

270404 
19.30-19.45 

Mobiltelefoner 
Hvordan bruger børnene deres mobil i skolen? Hvornår er det et 
problem? Hvornår er det en hjælp? Hvordan får voksne og børn et 
fornuftigt forhold til mobiltelefonen?  
-Er vi kommet videre siden sidst? Vil vi sætte en proces i gang og 
hvordan? 
Signe (5. årgang) og Peter (6. årgang) fortæller om, hvordan de oplever brugen af 
mobil telefonen i skolen. Den bruges meget til at høre musik i, både i timerne og 
frikvarter, men også som lommeregner og til sociale medier i pauserne. 
Vil det være en ide, hvis skolen sammenskriver de retningslinjer, der allerede er 
omkring brugen af mobiltelefonen. Britt foreslår, at man fra skolens side laver et 
sammenskriv, som er drøftet i personalegruppen og husrådet. 
Skolen tager det op efter sommerferien, og målet er, at få lavet et sammenskriv af de 
retningslinjer vi har for brugen af mobiltelefon på Møllehøjskolen.  

 

19.45-19.55 Kaffe 
 

270405 
19.55-20.15 

Møder næste skoleår 
Hvornår, hvor mange og evt. noget om indhold. Vi evaluerer på i år 
og bruger det til at se fremad og lave en mødeplan for næste 
skoleår. 
Der aftales 10 møder á 2 timers varighed i kommende skoleår, Kristian laver et udkast 
til mødeplan. 
Spisepausen skæres væk, og vi strammer op omkring meddelelser. 
 

270406 
20.15-20.55 

Forældre og læring 
Hvordan fungerer skole-hjem samarbejdet om børnenes læring 
efter skolereformen? Hvordan støtter man som forælder op om 
sine børns læring, hvordan følger man med og hvordan viser man 
engagement, når de nu sjældent har lektier for? 
Vi blev ikke færdige med diskussionen sidst – så her er mulighed for 
at samle enderne op og evt. tage beslutning om punktet skal 
drøftes videre. 
Som forældre vil man gerne kunne følge med i ens barns hverdag i skolen, hvad er de 
optaget af, hvad lærer de, og hvordan trives de. 
En hjemmeopgaven en gang imellem kunne være en måde at samarbejde på. 
Til august starter en ny læringsplatform meebook, som kan udvikle samarbejdet 
omkring børns læring og trivsel, mellem både personale og børn og personale og 
forældre.  
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Vi tager det op igen på august mødet. 
 

270407 
20.55-21.00 
 

Evt. 
 

- Punkter til kommende møder. 
- Fælles forældremøde evt. med børnehaverne. 
- En temadrøftelse, hvor vi i 2-3 mandsgrupper drøfter: Hvad 

kan vi som forældre gøre for at sikre den bedst mulige dag 
for alle mennesker på Møllehøjskolen ?? Indkredsning af 3-4 
vigtige emner. 

- Skolereform – hvordan går det med de forskellige elementer? 
 

 Mødekalender 2015-2016 
 

- 23. maj. 
- 15. juni – starter med spisning kl 17.30 hos Kristian. 

 
Vigtige datoer 

- 2. juni: Sommerkoncert. 
- 24. juni: Sidste skoledag før sommerferien. 
- 10. august: Skolestart. 
- 2. november: Møde om kvalitetsrapport på Rådhuset. 

 
 


